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NEMOKAMA

Europos Parlamentas laukia visų amžiaus grupių lankytojų.
Šiame lankstinuke rasite informacijos apie pedagogams siūlomas
paslaugas ir priemones, kuriomis papildoma standartinė programa
lankytojams, siūloma Strasbūre ir Briuselyje.
Standartinė programa Briuselyje apima apsilankymą trijuose objektuose:
plenarinių posėdžių salėje, kurioje diskutuojama ir balsuojama, lankytojų
centre Parlamentariume ir Europos istorijos namuose. Strasbūre per vieną
apsilankymą galima apžiūrėti plenarinių posėdžių salę ir Simone Veil
parlamentariumą.
Be to, pedagogai gali naudotis didžiuosiuose Europos miestuose
veikiančių Europos Parlamento ryšių biurų tinklo paslaugomis. Biurai
organizuoja renginius ir teikia medžiagą apie Europos Parlamentą, o
kai kurie netgi siūlo apžiūrėti unikalią parodą Europa Experience, kurioje
lankytojai interaktyviai ir turiningai supažindinami su Europos politika.
Jei nenurodyta kitaip, visą informaciją apie apsilankymą Europos
Parlamente, įskaitant vietų rezervavimą, galima rasti mūsų interneto
svetainėje:
www.europarl.europa.eu/visiting

BRIUSELIS
EUROPOS ISTORIJOS NAMAI
Europos istorijos namuose apžvelgiamas visas žemynas, o Europos
istorija lankytojams pristatoma iš įvairių perspektyvų. Muziejus yra
ideali mokymosi erdvė norint patraukliai ir turiningai tyrinėti Europos
praeitį, dabartį ir ateitį.
Darbo valandos:
pirmadieniais 13.00–21.00 | antradieniais–penktadieniais 9.00–18.00 |
šeštadieniais–sekmadieniais 10.00–18.00
90 min.

Užduočių lapai

Specialiai parengti užduočių lapai yra pagalbinė mokymosi priemonė lankantis
nuolatinėje ir laikinojoje parodose. Taikant šias priemones moksleiviai skatinami
savarankiškai domėtis istorija, kelti su ja susijusius klausimus ir ją analizuoti. Dirbdami
mažomis grupėmis, lankytojai nuodugniai tyrinėja tai, kas pasakojama muziejuje,
bei jo turinį ir taip patys randa atsakymus į klausimus apie Europos istoriją. Grupių
vadovai gali remtis gairėmis, kad padėtų moksleiviams naudotis užduočių lapais.
12–18 metų

10–60 asmenų

Nuolatinė paroda: 90 min.

DE, EN, FR, NL
Prieinamumas: kasdien
Terminas išankstinei rezervacijai: 2 savaitės

Praktinis seminaras „Kas slypi vitrinose“

Per praktinį seminarą Kas slypi vitrinose atgyja istorija. Seminaro dalyviai
Europos istorijos namuose atras be galo įdomių eksponatų, tad turėtų būti
pasirengę interaktyviai patirčiai. Pirminius ir antrinius šaltinius, įskaitant
daiktus, nuotraukas ir tekstinę medžiagą, jie tyrinės istoriją laikydami savo
delne.
6–18 metų

10–30 asmenų

90 min.

Prieinamumas: kasdien
Terminas išankstinei rezervacijai: 4 savaitės

DE, EN, FR, NL

PARLAMENTARIUMAS
Apsilankymas šiuolaikiškajame Parlamentariume – su niekuo nepalyginama patirtis norint sužinoti, kaip veikia Europos Parlamentas.
Dinamiški multimedijos ekranai, įskaitant stulbinamą 360° kino salę ir
milžinišką interaktyvų žemėlapį, leidžia lankytojams pažinti Europos
demokratiją.
Darbo valandos:
pirmadieniais 13.00–18.00 | antradieniais–penktadieniais 9.00–18.00 |
šeštadieniais–sekmadieniais 10.00–18.00
90 min.

Vaidmenų žaidimas

Vaidmenų žaidimo dalyviams tenka užduotis perimti Europos Sąjungos vairą.
Kaip ir Europos Parlamento nariai, jie turi nagrinėti naujus teisės aktus, dėl
jų diskutuoti ir balsuoti. Susiskirsčiusios frakcijomis ir komitetais, grupės
analizuoja klausimus, siūlo pakeitimus ir ieško kompromisų. Žaidimo dalyviai
patys patiria, kaip kuriami Europos teisės aktai ir kas atlieka svarbiausią
vaidmenį. Visi dalyviai gauna Europos Parlamento pirmininko pasirašytus
sertifikatus. Galima pasinaudoti ir priemone rezultatams aptarti, siekiant
pasidalyti įspūdžiais klasėje.
Nuo 14 metų

16–32 asmenys

2,5 val.

Visos 24 Europos Sąjungos kalbos
Prieinamumas: kasdien
Terminas išankstinei rezervacijai: 12 savaičių

PLENARINIŲ POSĖDŽIŲ SALĖ
Ekskursija plenarinių posėdžių salėje Briuselyje
Plenarinių posėdžių salėje gali susėsti visi 705 Europos Parlamento nariai. Joje
vyksta didžiausios ir svarbiausios diskusijos. Grupės apsilanko plenarinių posėdžių
salės lankytojų ložėje ir, jei vyksta Europos Parlamento sesija, diskusijas gali stebėti
tiesiogiai. Grupėms taip pat surengiamas išsamus interaktyvus pristatymas apie
Europos Parlamentą ir jį galima pritaikyti lankytojų reikmėms. Yra galimybė aptarti
ir lankytojus dominančias temas – jos turėtų būti nurodytos rezervuojant.
10–100 asmenų

1,5–3 val.

Visos 24 Europos Sąjungos kalbos
Prieinamumas: pirmadienį–penktadienį 8.30–18.00
Terminas išankstinei rezervacijai: 8 savaitės

Europos jaunimo seminarai

Europos jaunimo seminarai suburia jaunuolius iš visos Europos, siekiant
pristatyti ir aptarti idėjas aktualiausiais klausimais bei dėl jų balsuoti. Kelios
grupės iš skirtingų šalių bendrauja viena visiems dalyviams suprantama kalba.
Idėjų laboratorijose visą dieną vyksta debatai, kaip turėtų būti sprendžiami
minėtieji klausimai. Baigiantis dienai, rengiamas galutinis balsavimas dėl
geriausio pasiūlymo, kurį vėliau aptaria Europos Parlamento nariai.
16–30 metų

Kiekvieną mokyklos grupę turėtų sudaryti 20–40 asmenų

(arba daugiau, jei yra laisvų vietų)

1 diena

Prieinamumas: keletą kartų per metus
Terminas išankstinei rezervacijai: 8 savaitės

DE, EN, FR

STRASBŪRAS
Apsilankymas Europos Parlamente

Strasbūre veikia oficiali Europos Parlamento būstinė. Joje esanti plenarinių
posėdžių salė naudojama svarbioms diskusijoms ir balsavimams. Apsilankymo
metu ją galima apžiūrėti ir dalyvauti išsamiame interaktyviame pristatyme apie
Europos Parlamentą. Pristatymas rengiamas atsižvelgiant į lankytojų reikmes.
Vykstant Europos Parlamento sesijai, lankytojams gali būti suteikta galimybė
diskusijas stebėti tiesiogiai. Į apsilankymo Strasbūre programą įtraukiamas ir
Simone Veil parlamentariumas, kuriame dinamiškai ir interaktyviai supažindinama
su Europos Parlamentu.

Plenarinių sesijų metu:
10–100 žmonių

1,5–3 val.

Visos 24 Europos Sąjungos kalbos
Prieinamumas: pirmadienį–ketvirtadienį
Terminas išankstinei rezervacijai: 8 savaitės

Ne plenarinių sesijų metu:
20–100 žmonės

1 val.

Visos 24 Europos Sąjungos kalbos (multimedijos gidai)
DE, EN, FR (ekskursijos su gidu)
Prieinamumas: pirmadienį–šeštadienį
Terminas išankstinei rezervacijai: 2 dienos

Vaidmenų žaidimas Simone Veil parlamentariume
Vaidmenų žaidimo dalyviams tenka užduotis perimti Europos Sąjungos vairą. Kaip
ir Europos Parlamento nariai, jie turi nagrinėti naujus teisės aktus, dėl jų diskutuoti
ir balsuoti. Susiskirsčiusios frakcijomis ir komitetais, grupės analizuoja klausimus,
siūlo pakeitimus ir ieško kompromisų. Žaidimo dalyviai patys patiria, kaip kuriami
Europos Sąjungos teisės aktai ir kas atlieka svarbiausią vaidmenį. Galima pasinaudoti
ir priemone rezultatams aptarti, siekiant pasidalyti įspūdžiais klasėje.
16–32 asmenys

2,5 val.

Visos 24 Europos Sąjungos kalbos

Prieinamumas: pirmadienį–penktadienį
Terminas išankstinei rezervacijai: 2 savaitės

Euroscola

Euroscola suteikia galimybę moksleiviams dinamiškoje daugiakalbėje aplinkoje
savo akimis pamatyti, kaip sprendimai priimami Europos Sąjungos lygmeniu.
Europos Parlamentas kviečia mokyklas iš visos Europos Sąjungos dalyvauti
programoje, kurios kulminacija – vienos dienos renginys Strasbūre. Plenarinių
posėdžių salėje – pačiame diskusijų epicentre – moksleiviai gali patirti, ką
reiškia būti Europos Parlamento nariu, tarti žodį tribūnoje, diskutuoti ir balsuoti
dėl rezoliucijų. Prieš keliaudamos į Strasbūrą mokyklos varžosi nacionaliniuose
konkursuose.
16–18 metų

15–24 moksleiviai (ir vienas mokytojas)

konkursas, kurio trukmė kiekvienoje šalyje skiriasi)

1 diena (ir nacionalinis

Visos 24 Europos Sąjungos kalbos

(baigiamasis renginys Strasbūre tik DE, EN, FR kalbomis)
Prieinamumas: prašome kreiptis į artimiausią Europos Parlamento ryšių biurą

VISOJE EUROPOJE
Europos Parlamento ryšių biurai
Didžiuosiuose Europos Sąjungos miestuose veikia Europos Parlamento
ryšių biurų tinklas. Šie biurai organizuoja veiklą ir renginius, teikia
mokomąją medžiagą apie Europos Sąjungą, o kai kuriuose iš jų vyksta
interaktyvios parodos „Europa Experience“. Artimiausio biuro vietą galima
sužinoti lankytojų interneto svetainėje.

Ambasadorių mokyklos programa

Europos Parlamento ambasadorių mokyklos programa – tai mokomosios
veiklos tinklas, kurio tikslas – išsamiau informuoti apie Europos pilietiškumą
ir demokratiją. Vyresniaisiais ambasadoriais tapę mokytojai, o jaunesniaisiais –
moksleiviai organizuoja, pvz., informacijos punktų veiklą ir Europos dienos
renginius. Europos Parlamentas ir jo ryšių biurai padeda rengti mokytojų
seminarus, kurti švietimo priemones ir komunikacijos platformas, kad mokyklos
galėtų lengvai susisiekti su Europos Parlamento nariais ir geriau suprasti jų
veiklą. Be to, jie padeda palaikyti ryšį su kitomis šio tinklo mokyklomis.
14–18 metų

Moksleivių grupė (-ės) ir mokytojas (-ai)

Visos 24 Europos Sąjungos kalbos
Prieinamumas: prašome kreiptis į artimiausią Europos Parlamento ryšių biurą
Daugiau informacijos:
www.europarl.europa.eu/atyourservice
www.facebook.com/EPAmbassadorSchools

INTERNETINĖS
PRIEMONĖS
Europos istorijos namų klasės užsiėmimai

Europos istorijos namų interneto svetainėje galima rasti pedagogams ir
moksleiviams skirtas internetines priemones. Medžiaga papildo nuolatinę
parodą ir tobulai tinka naudoti klasėje, namie arba kitoje mokymosi aplinkoje.
Naudojantis šiomis svarbias temas apimančiomis priemonėmis gvildenami
praeities ir dabarties įvykiai bei ypatingas dėmesys atkreipiamas į tai, kuo
jie panašūs. Aptariamos migracijos, žmogaus teisių, tapatybės, konfliktų ir
komunikacijos temos.
6–18 metų

Visos 24 Europos Sąjungos kalbos

Daugiau informacijos: www.historia-europa.ep.eu

Multimedijos centras
Europos Parlamento multimedijos centre pateikiama įvairių naujienų ir mokomųjų
vaizdo įrašų. Vaizdo įrašai prieinami daugeliu formatų, taip pat daugeliu oficialiųjų
Europos Sąjungos kalbų ir (arba) su subtitrais.
Visos 24 Europos Sąjungos kalbos
Daugiau informacijos: www.multimedia.europarl.europa.eu
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Ambasadorių mokyklos programa

Užduočių lapai
Europos istorijos namai

Praktiniai seminarai:
„Kas slypi vitrinose“
Europos istorijos namai
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Europos jaunimo seminarai

Euroscola

Vaidmenų žaidimas
Parlamentariumas Briuselyje
Simone Veil parlamentariumas Strasbūre

Ekskursija plenarinių posėdžių salėje Briuselyje
Apsilankymas Europos Parlamente Strasbūre

PRAKTINĖ
INFORMACIJA

visit@europarl.europa.eu
europarl.europa.eu/visiting
facebook.com/visitEuropeanParliament
@visit_EP
@visit_EP

Amžius
30

12

10

6

QA-01-19-777-LT-C ISBN 978-92-846-5742-1 doi:10.2861/056110

